
PRESSEMEDDELELSE SS21

/ Basha kurv

Introducerer SS21 kollektionen

NATURENS SKATTE
Med rolige overflader og en taktilitet der påkræver sig opmærksomhed har Muubs skabt en 
kollektion med fokus på at omfavne naturen og forme sensoriske oplevelser for brugeren. Vi 
designer med et råt skandinavisk udtryk og en høj æstetisk værdi.  

  

/ Chamfer Bar stool 65 & 75 Anthracit & Dessert, Chamfer Lounge chair Anthracit & Dessert & 
Chamfer Dining chair Anthracit & Dessert

EN BÆREDYGTIG RETNING /

En essentiel del af SS21 kollektionen har været overvejelser omkring det miljømæssige aftryk vores 

produkter sætter i verden, hvilket har resulteret i produkter med genanvendte og hurtigt voksende ma-

terialer. Det lyse Surface tæppe er lavet delvist af garn produceret ud af brugte fiskenet og plastikflasker 

fundet i naturen; Angle kollektionen er lavet af genanvendt europæisk egetæ, flatpacked og produceret i 

Danmark; og Basha kurven er lavet af hurtigt voksende vand hyacint

”For Muubs er historien bag produktet selve kernen. Vi har med disse produkter blandt andet arbejdet 

med lokale leverandører og tilgået produkterne i højere grad ud fra en miljømæssig og bæredygtig 

tilgang.”  

- Designansvarlig, Birgitte Rømer
/ Surface tæppe - Angle bænk

/ Angle spisebord, bænk og taburet



PRESSEMEDDELELSE SS21

NATURENS FORMER / 

Med naturens egne former og bevægelser som inspirationskilde 
bringer Valley og Yake kollektionerne interessante og smukke udtryk til 
live. 

”Naturen har altid været en stor inspirationskilde for Muubs, og det 
fortsætter den med at være. Naturlighed i både form, materiale og 
farve har en beroligende effekt på os, og derfor vil vi gerne opfordre til 
at mere natur i hjemmet.”

- Designansvarlig Birgitte Rømer 

SKARPE DETALJER / 

Definerede og veludvalgte detaljer kendetegner designet på 
de nye Wing skabe i natur eg. Den betagende enkelthed og 
unikke form i detaljerne har et tidløst og velbalanceret design, 
hvilket tilfører kvalitet og æstetik i sit udtryk. Skabene er lavet i 
samarbejde med det danske design studio Says Who. 

/ Yake kollektionen / Valley skål XL

/ Wing høj skab
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EN UDENDØRS OASE/

Sæsonerne skifter, og vi retter 
blikket imod lysere og varmere 
vejr. Vores fokus skifter, og vi 
begynder at overveje uderummets 
indretning, der er med til at 
forlænge tiden vi tilbringer udenfor. 
Riva havemøbelkollektionen er 
en let og behagelig tilføjelse 
til udendørsoasen, der skaber 
en atmosfære, som emmer af 
moderne liv. Hanja krukkerne 
tilfører et strejf af rå taktilitet 
igennem den brændte og rustikke 
overflade.

KONTAKT

Marketing afdelingen
marketing@designconceptdenmark.dk 

Besøg vores hjemmeside og oplev hele 
2021 kollektionen. 
www.muubs.dk

/ Riva kollektionen - Hanja krukker - Ruch bænk

ÅBENT SHOWROOM 

Book en aftale

Muubs a/s
Orebygårdvej 9
7400 Herning
Denmark

+45 96 26 03 30

/ Hanja krukker - Ruch bænk

/ Riva lounge stol - Hanja krukke - Ruch bænk / Riva solseng

Muubs er en del af Design Concept Denmark


